
SFI, utbildning i svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i det 
svenska språket för dig som är vuxen och har ett annat modersmål än svenska.  

SFI – utbildning i 
svenska för invandrare

FAKTA OM SFI

• Alla invandrare från 16 år, som saknar grundläg- 
 gande kunskaper i svenska och som är folkbok- 
 förda i Piteå, har rätt att delta i SFI. Du som är EU/ 
 EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska  
 vara bosatt i Piteå och ha uppehållsrätt.
• Du som är under 20 år, hänvisas i första hand till  
 språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan.  
• Du som är föräldraledig eller sjukskriven kan  
 också studera på SFI.
• Det kostar ingenting att studera på SFI.
• Du kan inte få studiemedel från CSN för att  
 studera på SFI. 
• Du kan kombinera dina SFI-studier med praktik,  
 arbete eller andra studier

KURSER

SFI 1 vänder sig till dig som har kort eller ingen 
utbildning. Här kan du läsa kurs A, B, C och D.

SFI 2 vänder sig till dig som har lite längre utbildning. 
Här kan du läsa kurs B, C och D.

SFI 3 vänder sig till dig som har lång utbildning. Här 
kan du läsa kurs C och D.

Du som studerar på dagtid har lektioner 15 tim-
mar per vecka, måndag till fredag. Lektionerna är på 
förmiddagar eller på eftermiddagar.

Du som har studievana och vissa kunskaper i svenska 
har möjlighet att studera på distans med handledning.

#NYISVERIGE #NYAVANNER  
#BORJAPADINNIVA #SPRAKOPPNARDORRAR  



Vuxenutbildningen  
0911-69 60 00 
www.pitea.se/vux
www.facebook.com/pitea.se

ANSÖKAN

För ansökan gå in på www.pitea.se/sfi. 

När du har lämnat in din ansökan får du vänta på ett 
antagningsbesked från oss, där det står när kursen 
börjar.

KONTAKT 

För mer information och hjälp med ansökan kontakta 
Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. 
Boka tid eller kom på drop-in tid. 

BOKA TID

0911-69 60 00 
vuxenutbildningen@pitea.se

DROP IN

Måndag 10-12 
Onsdag 13-15 
Fredag 10-12

BESÖKSADRESS

Vägledningscentrum 
Olof Palmes gata 2, 941 33 Piteå

Studie- och yrkes-
vägledning
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